Formel 1 tur til SPA
Belgiens Grand Prix 2020
Kørsel i 4 stjernet bus - ophold på K-Camp med
halv pension og entre til banen alle dage ...
Et samarbejde mellem:

Afrejse:
Hjemkomst:

Stenvej 15, Rinkenæs
6300 Gråsten.
Tlf. 74 65 08 50
Mail: mail@quorpsbusser.dk
Web: www.quorpsbusser.dk
CVR: 37827681

Torsdag d. 27/8 (aften)
Mandag d. 31/8 (morgen)

Stevning Gade 15A
DK-6430 Nordborg
Tlf. 74459570
Mail: mail@gftaxi.dk
CVR nr. 17824988

HUSK :
HJEMREJSEFORSIKRING, PAS
& BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS

Et samarbejde mellem :
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Rejsegarantinr.:

Ret til Ændringer forbeholdes
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Så er vi klar igen med en ny tur til Formel 1
Det er igen Brian og Gunnar der sidder bag rattet når vi kører til Formel 1 i Belgien.
Belært af erfaringen fra sidste år har vi tilrettet/forbedret et par småting.
Vi kører i 4 stjernet bus med alle moderne faciliteter bla. 220v og USB stik ved alle sæder.
I år skal vi bo alle dage i K-Campen, kun få hundrede meter fra banen.
K-Campen er kendt for at være i orden og med ok toilet og badeforhold.

Opsamlingsrute:

Kl. 21.00

GF Busser, Stevning Gade 15A

Kl. 21.15

Kvickly, Nordborg

Kl. 21.30

Egen kirke

Kl. 21.40

OK tanken i Bro

Ved at bo i K-Campen bliver vi en del af hele festen. Vi skal bo i DeLux Light telte som
alle er slået op og klar når vi ankommer. Vi får vores eget camp område hvor alle telte og
bussen kan står.

Kl. 22.00

Kirketorvet, Sønderborg

Kl. 22.15

Brugsen i Nybøl

•
•
•

Kl. 22.30

Broager kirke

Kl. 22.45

Busparkering ved Gråsten Slot

På K-Campen finder man også ”det store telt”

Kl. 23.00

OK tanken i Padborg

•
•
•
•

Aftale om opsamling langs ruten kan arrangeres

DeLuxe Light teltene er til 2 personer.
DeLuxe Light teltene har rigtige senge, hovedpude og sovepose.
Begrænset adgang til 220v i teltet men mulighed for opladning af telefon.
I det store telt serveres morgen og aftensmad.
I det store telt er der underholdning og fest om aftenen.
I det store telt kommer Jesper Carlsen og holder foredrag.
Hvis vi er heldige kommer Kevin Magnussen også på besøg.

Det er igen i år gratis Shuttle busser til og fra banen alle dage.
Alle dage køres der både Formel 1, formel 2 , GP3 og Porsche Supercup.

Dag 1 Torsdag d. 27/8: Vi starter torsdag aften med opsamling fra Nordborg mod grænsen (Se liste). Efter opsamling kører vi natkørsel til Belgien
med et enkelt stop hvor vi får et stykke natmad. Vi forventer at ankomme
til K-Campen i løbet af morgenstunden / formiddagen.
Dag 2 Fredag d. 28/8: Ved ankomsten får vi udleveret den legendariske
Formel 1 Cap, keyhanger og div. armbånd, program og billetter. Der er
morgenmad i det store telt. Derefter er dagen til fri disposition. Man kan
fx tage ind på banen og se dagens træning.
Dag 3 Lørdag d. 30/8: Dagen til fri disposition.
Dagens program på banen er bla. kval. til Formel 1 og Porsche Super Cup.
Dag 4 Søndag d. 31/8: Inden vi tager ned til banen pakker vi bussen. Tag
af sted ind til banen i god tid, der kommer mange mennesker og der er rift
om de gode pladser.
Efter Formel 1 løbet er der aftensmad i teltet, inden afgang mod Danmark.
Dag 5 Mandag d. 1/9: Ankomst til Danmark tidlig morgen.
Aflæsning langs ruten.

Pris pr. person i delt DeLux telt: 6.495 kr.
Tillæg for én person i telt: 1300 kr.
Tillæg for bestemt siddeplads i bussen: 100 kr. pr. person.
Prisen inkluderer:

Kørsel i moderne turist bus med to erfarende chauffører

Bronze billet til banen fredag, lørdag og søndag. (ståpladser) */**

Adgang til alle faciliteter og underholdning på K-Camp

Den legendariske Formel 1 cap, keyhanger og løbsprogram fra K-Rejser

Natmad på udrejsedagen, 3 X morgenmad og 3 X aftensmad i teltet

1 stk. 10 klips øl kort til brug i teltet
* Bronzebilleter er ståpladser, campingstole kan medbringes eller købes på banen
** Billetterne kan opgraderes til tribuneplads mod en merpris. Se mulighederne her:
https://www.krejser.dk/rejser/formel-1/formel-1-belgien/priser/k-camp-koer-selv.aspx
Opgradering skal bestilles pr. mail eller telefon hos enten GF Busser eller Quorps Busser ApS og er først til
mølle. Kun så længe lager haves.

Tilmelding på: https://gfbusser.nemtilmeld.dk/78
Ved tilmelding betales depositum: 1000,- Kr. Restbetaling inde d. 1/7

Yderligere info kontakt:
Brian, Quorps Busser ApS tlf. 6114 5012 / mail@quorpsbusser.dk eller
Gunnar, GF Busser mobil 4036 8904 / gunnar@gftaxi.dk

